
Додаток 2  

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 

____________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного 

реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається  
суб’єктом господарювання) 

____________________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії 

зазначається суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ-АЛЬ" 

(ТОВ "Сі-Аль") 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

код ЄДРПОУ - 21852167 
фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або 

 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Собінова, 1 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

тел. : +380675631891 
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1. 

Планована діяльність, її характеристика. 

Видобування корисних копалин Болтишського родовища гнейсо-гранітів, придатного для 

виробництва облицювальних виробів. 

Технічна альтернатива 1. 

Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки родовища, потужність і фізико-механічні 

властивості корисної копалини і розкривних порід, технологічні особливості добування 

блочного каменю, а також досвід розробки подібних родовищ, приймається транспортна 

система розробки родовища з зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід.  

Вибір раціональної системи розробки кар’єру проводиться на підставі техніко-

економічного аналізу варіантів систем розробки і технологічних схем переробки сировини. 

Для даного родовища з майже горизонтальним заляганням пластів каменю параметри 

робочого борта кар’єра залишаються практично незмінними, а можуть змінюватись довжина 

фронту робіт та висота уступу. Дана система розробки відноситься до суцільної з постійною 

робочою зоною та винесенням відвалів за межі кар’єрного поля. 

По способу розробки дане родовище відноситься до родовищ з горизонтальними або 

слабо похилими пластами відносно фронту робіт повздовжньою та поперечною, які 

найефективніші при використанні каменерізної машини.  

Технологічна схема добувних робіт передбачає: одержання блоків в одну або дві стадії:  

- При одно стадійній схемі – відділення блоків від масиву виконується безпосередньо в 

забої. 

- При двох стадійній схемі – передбачається відокремлення від масиву монолітів, 

перевертання (завалку) їх на підошву уступу і розділення на блоки потрібних розмірів.  

Для умов розробки даної ділянки надр застосовуватиметься система, яка 

характеризується наступними параметрами: 

- суцільна система розробки; 

- спосіб розробки родовища – горизонтальними та слабо похиленими пластами; 

                                                   
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



- розташування корисних копалин – горизонтальне; 

- тип заходки – перпендикулярний основній системі тріщин; 

- транспортна з зовнішнім відвалоутворенням. 

Технічна альтернатива 2.  

Альтернативою прийнятого способу розробки родовища є вибуховий спосіб. У разі 

застосування вибухового методу видобутку гнейсо-гранітів значно збільшується вплив на 

навколишнє середовище (порушується геологічна структура надр, значно збільшується ступінь 

забруднення атмосферного повітря викидами пилу, оксидів вуглецю та азоту, а також 

сейсмічний та шумовий вплив). Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що технічна 

альтернатива 2 не є доцільним і оптимальним варіантом щодо видобутку гнейсо-гранітів. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Болтишське родовище гнейсо-граніту, придатного для виробництва облицювальних 

виробів розташоване в Криничанському районі Дніпропетровської області за 150-100 м на 

південь від с. Болтишка. Ділянка родовища розташована на землях запасу Болтишської 

сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області. 

Територіальна альтернатива 1 є прийнятною, оскільки, запаси корисних копалин 

Болтишського родовища підраховані, родовище детально розвідане та вивчене. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, через відсутність в достатній кількості 

запасів корисних копалин на альтернативних територіях. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення 

місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в регіоні, 

забезпечення сировиною будівельну галузь, зайнятості місцевого населення.  

Економічний вплив планової діяльності відображається зарахуванням рентної плати за 

користування надрами. З метою недопущення погіршення соціально-економічного стану 

регіону планованої діяльності при експлуатації Болтишського родовища гнейсо-гранітів 

заплановано використовувати сучасні технології видобування корисних копалин.  

Оцінка економічної ефективності експлуатації Болтишського родовища гнейсо-гранітів, 

здійснюється за матеріалами техніко-економічного обґрунтування доцільності їх видобування 

на основі прямих розрахунків, укрупнених розрахунків із залученням фактичних техніко-

економічних показників експлуатації родовищ-аналогів, фінансової звітності підприємства за 

результатами проведеної дослідно-промислової розробки. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Розкривні породи на родовищі представлені ґрунтово-рослинним шаром з незначним 

складом гумусу, незначними по площі та об’єму суглинками та корою вивітрювання 

розповсюдженою по всій площі родовища. Потужність пухких розкривних порід змінюється 

від 0,0 м, в місцях виходу на поверхню кристалічних порід, до 5,0 м. Пухкі розкривні породи 

відносяться до ІІ групи по важкості екскавації згідно ЕНВ-88. Обсяг пухких розкривних порід 

становить 31,0 тис.м3. 

У відповідності до технічного завдання на складання проекту, розкривні роботи мають 

проводитись по 160 днів на рік в одну восьмигодинну зміну у світлу пору доби. Обсяг всіх 

розкривних порід становитиме 31,0 тис.м3. Обсяг розкривних порід на рік становитиме в 

середньому 3,3 тис.м3. Розкривні роботи проводитимуться по одному горизонту дизельним 

екскаватором ROBEX 320LC-7, допоміжні роботи - бульдозером ДЗ – 110, перевезення 

розкривних порід у відвали, в межах земельного відводу підприємства, виконуватиметься 

автосамоскидами Краз – 65055-2. Гнейсо-граніти порушені вивітрюванням, які є скельними 

розкривними породами по відношенню до основної корисної копалини, віднесено до скельних 

розкривних порід. Потужність їх складає від 0,0 до 5,0м, вони розроблятимуться разом з 

основною корисною копалиною. Обсяг скельних розкривних порід становить 34,0 тис.м3.  



Пухкі розкривні породи розроблятимуться одним уступом у відповідності до 

календарного плану ведення гірничих робіт. Грунтово-рослинний шар розроблятиметься 

окремо від інших розкривних порід селекційно одним уступом з вивозом порід зовні.  

Відокремлення та відвантаження скельних порід проводитиметься після завалення 

моноліту на підошву видобувного уступу та пасерування його на товарні блоки проводиться 

одночасно з навантажуванням околу при добуванні блоків дизельним екскаватором ROBEX 

320LC-7.  

Допоміжні роботи при виконанні розкривних робіт виконуватимуться бульдозером ДЗ–

110.  

Для розробки даної кількості розкривних порід при виробничій потужності по 

розкривним породам в рік 3,3 тис.м3 необхідно кожний рік задіяти один екскаватор ROBEX 

320LC-7, або фронтальний автонавантажувач HL780-7A або ZV115 та два автосамоскида 

КРАЗ-65055-02, для допоміжних робіт використовуватиметься бульдозер ДЗ - 110, що можливо 

робити без залучення додаткових машин та техніки.  

 

Параметри системи розробки 
№№ 

п/п 

Найменування 

параметрів 

Один. 

вимір. 

Найменування  порід 

Пухкі 

розкривні 

породи 

Скельні 

розкривні 

корисна 

копалина 

1 Кількість уступів шт. 1 - 6 

2 Висота уступу м. 0-6 0,2-3,1 6 

3 Висота підуступів м - - 4,5 

4 Відмітка робочих горизонтів м +73,1  +67, +61, 

+55,+49,  

+43, +39 

5 Кути відкосу уступів робочого 
борту кар’єру 

град 80 90 90 

6 Кути відкосу уступів неробочого 

борту кар’єра 

град 30 75 75 

7 Кут погашення борта   град 65 

8 Ширина робочих площадок м 28 43 43 

9 Ширина запобіжних берм м 4,5 2,5 2,5 

10 Мінімальна довжина фронту робіт 
на уступі 

м 80 54 - 150 54 - 150 

Промислова розробка родовища передбачає: 

1. Розробку порід пухкого розкриву робити екскаватором і бульдозером з навантаженням 

на автомобільний транспорт і вивезенням на відвали розкривних порід. 

2. Розробку вивітрілих кристалічних порід (скельний розкрив) робити разом з розробкою 

корисної копалини з розділенням розкривних порід за допомогою екскаватора, бульдозера та 

крана з навантаженням порід на автомобільний транспорт і вивезенням на відвали тимчасового 

складування, або для відсипання місцевих автомобільних доріг. 

3. Розробку свіжих порід гнейсо-граніту, використовуваних для одержання товарної 

продукції, виконувати: 

- буроклиновим способом з застосуванням НРС; 

- каменерізним устаткуванням. 

Пухкі розкривні породи зніматимуться одним горизонтом екскаватором ROBEX 320LC-7 

та за допомогою бульдозера ДЗ – 110, перевезення розкривних порід у відвали виконується 

автосамоскидами Краз-65055-02. 

Основним засобом відділення моноліту (блока) від масиву приймається – канатно-

клиновий. 

Підготовка блоку до виймання, з застосуванням канатно-клинового способу, зводиться до 

створенню в блоці штучних площин виконаних канатними пилами та розділення його на блоки 

гідроклиновими установками.   



Технологія відділення моноліту (блока) від масиву складається із наступних операцій 

виконаних в три етапи. 

На першому етапі – виконується буріння вертикальних свердловин діаметром 72-100 мм. 

Горизонтальні шпури, із сторони торцевого відкосу уступу, буряться на глибину 12 м., а 

із сторони фронтального відкосу уступу, на глибину 6 м за допомогою бурової установки  ROC 

D3 с перфоратором фірми Atlas Сорсо (Швеція). 

На другому етапі проводиться підрізання підошви моноліту, фронтальної і торцевої 

заходки за допомогою алмазно-канатної машини TELEDIAM TDI-80 SUPER, фірми 

«PELLEGRINI», Італія. Площа пропилу залежить від довжини канату та вибраної системи 

розробки.  

На третьому етапі виконується відділення блока-заготовки торцевого відкосу уступу 

вздовж фронтальної заходки через кожні 2 м за допомогою канатних пил та буро-клинового 

способу. 

Здвигання та перекидання блока-заготовки здійснюється з використанням засобів малої 

механізації - гідроподушок, гідродомкратів або лебідок. 

Об’єм відділеного моноліту складає від 400 м³ при роботі з підуступу висотою 4-5 м до 

600 м³ при роботі з уступу 6 м який встановлений технологічним регламентом. 

Розділення блока-заготовки на блоки проводиться з застосуванням буроклинового засобу 

та НРЗ. 

Таким чином, враховуючи прийняту систему розробки, технологію добування, а також 

фізико-механічні властивості корисної копалини, приймаємо висоту уступу до 6 м, а висоту 

підуступу до 4,5 м. 

Вертикальний транспорт і транспортування блоків на склад здійснюється за допомогою 

крану КС – 5363Д та автосамоскидами Краз-65055-02. 

При промисловій розробці родовища приймаємо наступний комплекс обладнання.  

Для проведення розкривних робіт по м’яким породам: 

- Бульдозер ДЗ – 110  – 1 шт. 

- Екскаватор гусеничний, дизельний, гідравлічний ROBEX 320LC-7  – 1шт. 

- Автосамоскиди КРАЗ-65055-02 – 2 шт. 

Для проведення видобувних робіт по корисним копалинам: 

- Каменерізна машина TELEDIAM Tdi 80 SUPER – 1 шт. з алмазним тросом по гранітам. 

- Самохідна бурова установка «Кворрі Командо 100». 

- Бурова установка вертикального та горизонтального буріння ROC D3 для буріння 

свердловин Ø 100мм для заведення алмазного канату – 1 шт.  

- Установка «Слот Лайнер-550» буріння щілин 

- Ручні перфоратори TIGER Y24 або аналогічні моделі. 

- Компресори електричні М - 160; 

- Кран стріловий КС-5363 - 1 шт. 

- Фронтальнийнавантажувач  HL 780-7A ємкість ковша для каменя - 4,3м³ - 1 шт 

-  Фронтальний навантажувач ZV115 ємкість ковша для каменя - 6м³ - 1 шт 

- Фронтальний навантажувач BOBCAT S 220 ємкість ковша для каменя – 0,5,м³ - 1 шт. 

- Автосамоскиди КРАЗ-65055-02 – 2 шт. 

В подальшому можливе застосування більш сучасної техніки і в більшій кількості при 

можливому збільшені виробничої потужності кар’єру з видобування блоків та їхньому 

пасируванні на проммайданчику (з урахуванням технологічних проектних параметрів гірничих 

робіт). 

Кар’єр для видобування гнейсо-гранітів, промплощадка, відвали будуть розташуватися в 

межах земельного відводу на території Криничанського району Дніпропетровської області.  

Земельний відвід під кар’єр становить 2,52 га та під проммайданчик 0,75 га.  

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

здійснювати за наявності відповідного дозволу; 

- вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення 

впливу фізичних факторів; 



- забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, 

устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та 

біологічних факторів;  

- здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;  

- заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на 

випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати 

заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;  

- забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів 

викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи 

газоочисних установок;  

- не допускати експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів та установок, у 

викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи; 

- передбачити заходи спрямовані на вловлювання, утилізацію, знешкодження шкідливих 

речовин і відходів або повну їх ліквідацію; 

- передбачити заходи для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, 

знешкодження або розміщення; 

- передбачити заходи по запобіганню та недопущенню перевищення встановлених рівнів 

акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого фізичного впливу на 

навколишнє природне середовище і здоров'я людини; 

- операції у сфері поводження з відходами здійснювати за наявності відповідного дозволу 

на здійснення операцій у сфері поводження з відходами на визначених територіях із 

додержанням санітарних та екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість подальшого 

використання відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного 

середовища та здоров’я людей; 

- під час відкачування кар'єрних вод для запобігання затоплення кар'єру під час 

видобування корисних копалин, забезпечити впровадження ефективних технологій, що 

забезпечують зниження рівня їх мінералізації перед скиданням у водні об'єкти; 

- передбачити заходи по рекультивації земель, зайнятих накопичувачами промислових 

забруднених стічних вод та технологічних водойм; 

- забезпечити обладнання відповідною вимірювальною апаратурою, що здійснює облік 

об'ємів забору і скидання води; 

- передбачити заходи по попередженню забруднення підземних вод; 

- передбачити технології, які забезпечують охорону вод від забруднення, засмічення і 

вичерпання, попередження їх шкідливої дії; 

- скидання забруднених стічних вод у поверхневі водні об'єкти здійснювати відповідно до 

спеціального дозволу на спеціальне водокористування; 

- використання технологічних водойм проводити відповідно до норм і правил 

експлуатації, визначених у технічних проектах, затверджених у встановленому законодавством 

порядку; 

- під час експлуатації накопичувачів промислових і побутових стоків чи відходів 

здійснювати заходи щодо попередження забруднення підземних вод; 

- у разі забруднення підземних вод вжити заходів щодо встановлення причини, з яких це 

сталося, і за пропозиціями відповідних державних органів влади здійснити заходи щодо їх 

відтворення; 

- в аварійних ситуаціях пов'язаних з їх забрудненням, що може шкідливо вплинути на 

здоров'я людей і стан водних екосистем негайно розпочати ліквідацію її наслідків і повідомити 

про аварію центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, обласну державну адміністрацію та відповідну раду; 

- при проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт,  

пов'язаних  з  порушенням  ґрунтового покриву,  відокремлену ґрунтову масу зняти, скласти, 

зберегти та перенести на порушені або малопродуктивні земельні ділянки відповідно до 

робочого проекту землеустрою; 



- проведення радіаційного контролю корисних копалин у відповідності до вимог ДБН 

В.1.4-2.01-97 «Радіаційний контроль будівельних матеріалів і об’єктів будівництва» та НРБУ-

97 «Норми радіаційної безпеки України»; 

- влаштування по периметру ділянки системи нагірних канав для перехвату стічних 

атмосферних і талих поверхневих вод; 

- заборона виїзду транспорту з території кар’єру без пилоподавлення; 

- робота двигунів на холостому ходу для зменшення викидів для неорганізованих джерел 

викидів в атмосферне повітря; 

- постійний нагляд за станом кутів відкосів з метою виключення їх обвалу; 

- застосування машин і механізмів на електричній тязі; 

- виконання правил протипожежної безпеки. 

щодо технічної альтернативи 2 

Не розглядалася. 

щодо територіальної альтернативи 1 

- обмеження планованої діяльності щодо санітарно-захисної зони, захисту іонізуючого та 

електромагнітного випромінювання, шуму та вібрації визначені наказом Міністерства охорони 

здоров'я від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів». 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядалася. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування будуть виконуватися в 

необхідному обсязі згідно чинного законодавства. 

Озеленення території. 

Інженерно-геологічна підготовка території.  

Водовідведення.  

Складування вскришних порід. 

Дороги внутрішнього використання та для вивезення продукції. 

щодо технічної альтернативи 2 

Не розглядалася. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки 

безпеки і виробничої санітарії. 

Організація і відведення дощових і талих вод; 

Максимальне збереження зелених насаджень. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядалася. 

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 

Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин в процесі видобування гнейсо-

гранітів, роботи автотранспорту та обладнання тощо. 

Геологічне середовище (надра) - потенційний вплив планованої діяльності на геологічне 

середовище передбачає порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі проведення 

відкритих гірничих виробок. 

Водні ресурси – водоспоживання на господарсько-питні потреби відбуватиметься за 

рахунок привозної води питної якості. Водовідведення побутових стічних вод буде відбуватися 

в гідроізольований вигріб з подальшим вивозом відповідно до заключених договорів зі 

спеціалізованими підприємствами. Для перехоплення паводкових та дощових вод в кар'єрі 

передбачені нагорні канави і водовідвідний канал. Використання технічної води на заходи по 

боротьбі з пилом. 

Ґрунт – зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних, 

забруднення ґрунтів нафтопродуктами від несправної техніки. 



Шум, вібрації – шумове забруднення та вібрації від техніки та обладнання під час 

проведення видобувних робіт. 

Рослинний та тваринний світ - планована діяльність не матиме суттєвого негативного 

впливу на рослинний та тваринний світ. Джерела підвищеного шуму внаслідок проведення 

видобувних робіт на родовищі можуть спричинити незначний вплив (фактори тривоги) на 

середовища перебування, умови розмноження і шляхи міграції тварин. Внаслідок здійснення 

планованої діяльності можливий незначний допустимий вплив на просторове, видове, 

популяційне та ценотичне різноманіття об'єктів рослинного світу. 

Природно-заповідний фонд та екологічна мережа: планована діяльність не матиме 

негативного впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду, об'єкти та структурні 

елементи екомережі. 

Архітектурна, археологічна та культурна спадщина: планована діяльність не матиме 

негативного впливу на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини. 

Поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з 

санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження  

планованої діяльності будуть передані відповідно до укладених договорів та вимог екологічної  

безпеки спеціалізованим організаціям. 

щодо технічної альтернативи 2 

Не розглядалася. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Рослинний та тваринний світ – порушення в межах кар’єру вторинної рослинності та 

змінення звичайних місць мешкання тварин, а також незначне уповільнення біохімічних 

процесів рослин прилеглої території. 

Навколишнє соціальне середовище – планована діяльність буде мати позитивний вплив 

на місцеву економіку через цілорічну роботу підприємства, зайнятість місцевого населення, 

податкових надходжень, залучення інвестицій в економіку регіону.  

Навколишнє техногенне середовище – негативний вплив на промислові, житлово-

цивільні і сільськогосподарські об’єкти та інші елементи техногенного середовища під час 

видобування незначний та допустимий. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядалася. 

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності 

та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 

довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 

впливу на довкілля”) 

Планована діяльність ТОВ «Сі-Аль» належить до другої категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 

на довкілля, а саме: пункт 1, частина 3, стаття 3 Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля” (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які 

видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних 

ділянок з відповідним цільовим використанням). 

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в 

тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та 

перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 
 

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VІІІ 

від 23 травня 2017 року. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/parao48#o48


Подання запиту в Управління екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА 

на інформацію про величини фонових концентрацій забруднювальних речовин в 

атмосферному повітрі; 

Надання запиту до Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на 

інформації про багаторічні кліматичні характеристики у місці здійснення планованої 

діяльності. 

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, 

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 

інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 

громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 

транскордонного впливу, іншої інформації; 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що 

враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої 

діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу 

на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 

провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 

довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для 

участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 

розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 

на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 

взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського 

обговорення. 

 
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-

сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 

розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 

трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 

підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання 

під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 

врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані 



у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 

включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

 
14. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства рішеннями про провадження даної планованої діяльності 

буде: 

- висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та 

природних ресурсів Дніпропетровської ОДА; 

- спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою 

геології та надр України. 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, орган, до 

повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49000; тел. +380 (56) 742-89-80, 742-88-59,  

e-mail: info@adm.dp.gov.ua. 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської  

обласної державної адміністрації 

вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; ecology@adm.dp.gov.ua; тел. (096) 512 94 24 

Начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу на довкілля  

Десна Олексій Анатолійович. 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)  

 

mailto:info@adm.dp.gov.ua
mailto:ecology@adm.dp.gov.ua

	- постійний нагляд за станом кутів відкосів з метою виключення їх обвалу;
	- застосування машин і механізмів на електричній тязі;
	- виконання правил протипожежної безпеки.
	Дніпропетровська обласна державна адміністрація


